
 

 

P O Z V Á N K A 

  
GWP Central and Eastern Europe a Výskumný ústav vodného hospodárstva  

si Vás dovoľujú pozvať na národný dialóg, ktorý sa koná v rámci realizácie projektu 

JOINTISZA 

 

Integrovaný plán manažmentu povodia Tisy 

 

dňa 10. apríla 2018 (utorok) 

v Slovenskom vodohospodárskom podniku, š. p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska č. 14, 

041 59 Košice 

 

Program 

09:00 – 09:30 Registrácia a káva 

09:30 – 10:30 Prvá časť - prezentácie 

o Otvorenie národného dialógu 

o Predstavenie účastníkov 

o Rieka Tisa a jej povodie– súčasný stav (prezentácia) 

o Projekt JOINTISZA (prezentácia)  

o Integrovaný plán manažmentu povodia Tisy (prezentácia) 

o Prehľad výsledkov z online dotazníka o účasti zainteresovaných strán na príprave 

aktualizovaného plánu integrovaného manažmentu povodia rieky Tisa (prezentácia) 

o Všeobecná diskusia  

 

10:30 – 11:00 Prestávka a káva 

11:00 – 12:30 Druhá časť - diskusie 

o  Úvod druhej časti World Café  

o  World Café  

o  Záver diskusie a národného dialógu 
 

12:30 – 13:30 Obed 

 

 



 

 

Témy diskusnej časti World Café 

 

1. Pripomienky k obsahu existujúceho plánu integrovaného manažmentu povodia Tisy (ITRBMP) 

a návrhy na jeho zlepšenie. 

2. Pripomienky k identifikácii vplyvov v ITRBMP. 

3. Ktoré významné vodohospodárske problémy cezhraničného chatakteru sú podstatné z Vášho 

pohľadu a mali by byť riešené v aktualizovanom ITRBMP? 

4. Predbežné pripomienky pre návrh opatrení a prípravu aktualizovaného ITRBMP. 

5. Ako vidíte Vašu úlohu ako zainteresovanej strany pri implementácii aktualizovaného ITRBMP? 

 

 

Pozn. Pripomienky a diskusia by mali byť orientované najmä na cezhraničné vplyvy. 

 

 

Cieľ národného dialógu 

 

Cieľom projektu JOINTISZA je pripraviť aktualizovaný plán integrovaného manažmentu povodia Tisy 
(ITRBMP), ktorý je založený na spoločných poznatkoch, skúsenostiach a vedeckých dôkazoch vrátane 

všeobecne prijateľných riešení pre plánovanie v povodí. Projekt je spolufinancovaný Interreg 

Dunajským nadnárodným programom a jeho realizácia prebieha od júla 2017 do júna 2019. Na získanie 

lepšieho prehľadu a pochopenia spôsobov efektívnej spolupráce s kľúčovými zainteresovanými 

stranami, projektoví partneri organizujú národné dialógy so zainteresovanými skupinami 

a jednotlivcami vo všetkých krajinách povodia Tisy. Cieľom dialógu je získať od zainteresovaných strán 

ich podnety a komentáre k plánu integrovaného manažmentu povodia Tisy.  

Výsledky dialógu budú využité pri príprave "Stratégie účasti verejnosti", ktorá pomôže projektovým 

partnerom a všetkým, ktorí pripravujú plány manažmentu povodí, pri realizácii procesu informovania, 

konzultácií a aktívnej účasti verejnosti. Celkovým cieľom je zabezpečiť, aby sa každý, kto má záujem, 

mohol zúčastniť na príprave plánu integrovaného manažmentu povodia Tisy a prispieť k návrhu 

Spoločného programu opatrení (JPM – Joint Programme of Measures). 

 

 

 

 

 


